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„Im więcej kochamy i dajemy siebie, tym więcej nasze życie
zyskuje na znaczeniu i wartości.”(…)

Założenia ogólne
Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna
satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje Najlepszą zapłatą za
pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego.
Wolontariat stwarza szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia
doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, wywierania wpływu na zmiany
społeczne, zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowana przez
uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i ma
wymiar edukacyjno – wychowawczy.
W szkole podstawowej i gimnazjum działają koła Caritas, które inicjują i podejmują działania
programu wolontariatu.
Regulamin Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół w Ryńsku
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest
potrzebna.
3.Koło Caritas jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą
pomagać innym.
4. Koło Caritas działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.
Cele i sposoby działania
- zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym,
zapoznanie z ideą wolontariatu;
- rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;
- aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego
i środowiska naturalnego;

- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
- promocja idei wolontariatu w szkole;
- prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy;
Koło Caritas w szkole podstawowej i gimnazjum w sposób stały pragnie służyć pomocą
dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.
Propozycje działań dla szkolnych wolontariuszy szkoły podstawowej i gimnazjum
Działanie

stała zbiórka pieniędzy i pozyskiwanie ich z różnych źródeł dla dzieci
chorych i niepełnosprawnych w ramach akcji „Warto być bohaterem”
organizowanej przez Caritas w Toruniu
stała zbiórka nakrętek w celu pozyskiwania środków materialnych dla
potrzebujących dzieci
stała zbiórka zabawek, książek, przyborów szkolnych dla dzieci z Domu
Dziecka i rodzin zastępczych
wzajemna pomoc w odrabianiu zadań domowych w ramach SKC
troska o miejsca pamięci i opuszczone groby przed dniem Wszystkich
Świętych
spotkania scholi, dla ubogacenia Mszy św. śpiewem
udział w akcji ,,Szlachetna paczka”
,,Góra grosza”- zbiórka pieniędzy dla dzieci, które wychowują się w
rodzinach o trudnych warunkach materialnych
odwiedzanie sparaliżowanej absolwentki, mieszkanki Ryńska Joanny
zbiórka karmy dla psów ze schroniska ,,Reksio” w Brodnicy
zbiórka kasztanów dla koła łowieckiego ,, Bażant”
występ uczniów z przedstawieniem ,,Brzydkie kaczątko” w Domu
Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz w Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Wąbrzeźnie
udział w akcji ,,Bezpieczeństwo z Mikołajem” organizowanej przez
diecezję bydgoską w Bydgoszczy
udział uczniów z SKC w inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciomjest to ogólnopolska akcja Caritas, dochód ze sprzedanych świec będzie
wykorzystany na pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin
wsparcie uczniów z rodzin najbiedniejszych wyjeżdżających na wycieczki
szkolne – pieniądze od sponsorów
udział uczniów ze scholi w rekolekcjach
wystawienia jasełek w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie i
Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie
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Karta etyczna wolontariusza

Wolontariusz powinien:
Być pewnym.
Patrz w swe serce i pamiętaj, jak bardzo chcesz pomóc innym ludziom.
Być przekonanym.
Nie oferuj swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym.
Zgłaszaj sugestie, a nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad.
Nie krytykuj rzeczy, który nie rozumiesz. Może się okazać, że są ku nim powody.
Mówić otwarcie.
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje
odciągały cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniały w osobę stwarzającą problemy.
Chętnie ucz się.
Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.
Stale rozwijaj się.
Powinieneś wiedzieć wszystko o twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą.
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcję, wykonując to, czego się od ciebie
oczekuje.
Być osobą, na której można polegać.
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic,
których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole.
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Postać samotnika działającego na własną rękę nie
pasuje do dzisiejszych złożonych systemów społecznych.
Materiały Sieci Centrów Wolontariat

Ewaluacja
Przykładowe sposoby:
- sprawozdanie z pracy wolontariatu;
- rejestr osób objętych pomocą;
Koordynatorzy programu:
Opiekun SKC szkoła podstawowa p. Halina Imiela
Opiekun SKC gimnazjum ks. Sylwester Ćwikliński
Współtwórca programu: pedagog szkolny Alina Mądraszewska-Paluch
Opiekunowie działań charytatywnych:
Szkoła Podstawowa Marzena Kuczkowska
Gimnazjum Rafał Brzozowski

